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Mollaí Cúl Maidhc Reascóp 

Chomh bán le sneachta, chomh fuar le siocChomh bán le sneachta, chomh fuar le siocChomh bán le sneachta, chomh fuar le sioc
Tá an geimhreadh beagnach thart
ach bhí sé ar cheann de na geimhrí
is fuaire ó thosaigh daoine ag
coimeád taifead. I gCo. an Chabháin
ba é 21 Nollaig 2010 an lá is fuaire
riamh in Éirinn dar leis na taifid. Ní
bhíonn mórán sneachta in Éirinn go
hiondúil, agus nuair a thiteann sé, is
i mí Eanáir a thiteann sé. Ach i
mbliana, thosaigh an sneachta ag
titim ag deireadh Mhí na Samhna.
Bhí an oiread sin sneachta ar an
talamh ar feadh coicíse ina dhiaidh

sin gur dúnadh roinnt scoileanna.
An raibh do scoilse dúnta?

Nuair a bhí an aimsir fuar agus na
bóithre clúdaithe le sneachta agus
le hoighear, seans gur chuala tú
daoine ag caint faoi shalann agus
grin (grit) a chur ar na bóithre. Bhí
imní ar dhaoine nach mbeadh
dóthain salainn sa tír le cur ar na
bóithre. Nach ait é go mbeadh rud
chomh simplí le salann chomh
tábhachtach sin?

Tháinig an choscairt (thaw) i ndiaidh
an tsneachta. Nuair a thosaigh an
sneachta agus an t-oighear ag leá,
d’athraigh siad go huisce. Agus 
cé go raibh a lán uisce le feiceáil 
i ngach áit, ní raibh uisce ag daoine
ina dtithe, ar na feirmeacha ná 
i monarchana. Bhí daoine ag caint
faoi phíopaí briste. Ní raibh uisce 
ar bith ag teacht as na píopaí.
Cén fáth?

In Eureka na seachtaine seo,

féachaimid ar shalann agus
pléifimid na húsáidí a bhaineann
daoine as. Cén fáth a n-úsáidimid é
ar na bóithre sleamhna? An bhfuil
úsáidí eile tábhachtacha aige? Ná
déan dearmad gur ceimiceán
tábhachtach é salann: Clóiríd
Sóidiam an t-ainm eolaíoch atá air
agus scríobhann eolaithe é mar
NaCl. Féachaimid freisin ar na
rudaí a tharlaíonn d’uisce reoite
agus ar na rudaí is cúis le píopaí
briste.
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BUNÁBHAIR:
* Dhá phíosa úill atá ar an méid chéanna 

* A lán salainn

* Spúnóg don salann

* Dhá mhála phlaisteacha ‘ziplock’.i. malaí gur féidir a dhúnadh go dlúth

TREORACHA:
1. Roghnaigh píosa amháin úill.
2. Socraigh cé mhéad spúnóg salainn a chuirfidh tú ar an bpíosa úill seo.
3. Cuimil an salann isteach go maith san úll.
4. Cuir an t-úll saillte (salted) i mála amháin agus cuir an píosa gan salann sa

mhála eile.
5. Tuar cé acu píosa a lobhfaidh ar dtús.
6. Breathnaigh ar na píosaí i rith seachtaine nó dhó  - cad a tharlaíonn dóibh?
7. An raibh an ceart agat?

PLÉIGH:
Cé na hathruithe a bhí le feiceáil sna píosaí úill? An bhfuil mórán difríochta tar éis
seachtaine idir an píosa saillte agus an píosa gan salann? Cad a tharlódh dá n-úsáidfeá
dhá oiread salainn san imscrúdú? An gceapann tú go mairfidh (last) an píosa saillte
chomh fada le mumaí Éigipteach? (Beidh ort bheith foighneach – tógfaidh sé 5000 bliain
ort freagra na ceiste seo a chinntiú!)

BUNÁBHAIR:
* Crúiscín uisce 

* Salann

* Reoiteoir

* Tráidire le haghaidh ciúbanna oighir nó coimeádáin bheaga eile

* Taespúnóg

TREORACHA:
1. Cuir taespúnóg salainn isteach i gceann de na spásanna ar an tráidire.
2. Cuir uisce isteach ar an salann. Corraigh é.
3. Cuir uisce gan salann isteach i gceann eile de na spásanna ar an tráidire.
4. Cuir an tráidire sa reoiteoir.
5. Cé acu uisce a reofaidh ar dtús? Tuar.
6. Féach ar an tráidire gach deich nóiméad.
7. An raibh an ceart agat?

PLÉIGH É SEO:
Reonn uisce, is é sin, athraíonn uisce go hoighear, nuair a thiteann an teocht
go 0°C. Ansin bíonn na bóithre an-sleamhain. Ach ní reonn uisce goirt (salty)
ag 0°C; bheadh ar an teocht bheith i bhfad níos ísle ná sin. Mar sin, nuair a
scaipeann na húdaráis áitiúla salann ar na bóithre, ní thagann oighear ar na
bóithre ach amháin má thiteann an teocht go han-íseal. Leáfaidh an salann
an t-oighear atá ar na bóithre cheana féin freisin. Uaireanta meascann na
húdaráis salann le gaineamh. Labhair leis an múinteoir faoi na
fáthanna a gcabhraíonn sé seo.

Úsáidimid salann ar bhóithre reoite, ach úsáidimid é ar a lán bealaí eile freisin.
Tá an-tábhacht le salann leis na mílte bliain. Sula raibh oighreadán ag daoine sa
teach, chuir siad salann ar an mbia nó chuir siad an bia in uisce ina raibh a lán
salainn – ar an mbealach seo, níor lobh (rot) an bia. Is é seo an fáth a raibh luach
(value) an-mhór ar shalann fadó. Sa tSín fadó, ní raibh ach rud amháin ann a bhí
níos daoire (more expensive) ná salann - ór! 

Nuair a bhí daoine ag ceannach rudaí fadó, uaireanta d’úsáid siad salann in áit
airgid. Fadó sa Ghréig, d’úsáid daoine salann mar airgead nuair a bhí siad ag díol
agus ag ceannach sclábhaithe (slaves). Chosnódh sclábhaí maith dícheallach
(hardworking) níos mó ná sclábhaí leisciúil. Dá n-íocfadh duine a lán airgid ar
sclábhaí nach ndearna mórán oibre tar éis é a fhostú (employ), déarfadh an
Gréagach ‘nárbh fhiú (worth) an salann é’. Deir siad go bhfuair saighdiúirí salann
mar íocaíocht (payment) fadó sa Róimh agus gur uaidh sin a fhaighimid an focal
Béarla ‘salary’. Ach b’fhéidir nach bhfuil ann ach scéal!

Salann Fadó
Oighear ar
Bhóithre

Fíricí Fónta – Salann:
An salann a scaipimid ar na bóithre tagann sé ó mhianaigh shalainn. Is dócha
gur tháinig na clocha salainn seo ó uiscí salainn a thriomaigh fadó. Tá mianach
salainn mór in aice le Carraig Fhearghais i gCo. Aontroma. Tógann na mianadóirí
leathmhilliúin tona salainn as an mianach seo gach bliain. Úsáidimid an salann
anseo agus cuireann siad é go Sasana, go hAlbain agus go dtí S.A.M.

Tá breis eolais ar www.bbc.co.uk.blueprint/media/salt_mines_carrick.shtml

Is féidir salann a thógáil ó sháile na farraige (seawater) freisin. I roinnt de na
tíortha teo, líonann siad báisíní móra éadoimhne (shallow) le sáile agus fágann
siad amuigh faoin ngrian iad. Galaíonn (evaporates) an sáile agus fanann an
salann sa bháisín. Tógann sé thart ar 100 lá sula ngalaíonn an sáile. Úsáidimid
an dá shórt salainn ar bhia ach ní féidir an salann seo a chur ar bhia go dtí go
nglanann siad é agus go meileann (grind) siad é.

Oighear ar
Bhóithre

Fadó bhí na Farónna ina ríthe san Éigipt agus bhí siad 
an-chumhachtach. Bhí siad chomh tábhachtach sin gur
shearg (mummified) nó gur chaomhnaigh (preserved) na
hÉigiptigh corp na bhFarónna nuair a fuair siad bás.
D’úsáid na hÉigiptigh natrón - ceimiceán goirt
(salty) – chun an corp a sheargadh.Dá bhfágfaidís na
leachtanna (liquids) istigh sa chorp, lobhfadh (rot) an corp.
Shúigh (soaked up) an ceimiceán na leachtanna uile sa chorp.
Is uisce é 75% den chorp. Is dócha go raibh a lán natróin acu!

Déan imscrúdú le feiceáil an seargfaidh salann píosa úill ar an mbealach céanna.

Searg Úll

Is dainséarach an rud é oighear ar bhóithre. Bíonn an t-oighear chomh mín sin nach
mbíonn aon fhrithchuimilt ann. Sciorrann carranna go héasca agus bíonn tionóiscí
ann. Nuair a bhí an aimsir fuar, bhí leoraithe amuigh gach lá agus gach oíche ag
scaipeadh salainn ar an oighear ar na bóithre. Is féidir cloch shalainn (rock salt) a
bhaint as an talamh agus ansin í a bhrú (crush) ina gráinníní. Bíonn dath donn éadrom
ar na gráinníní. Scaip na húdaráis áitiúla an chloch shalainn ar na bóithre a bhí
clúdaithe le hoighear. Cén fáth? Sa chéad ghníomhaíocht eile, feicfidh tú an difríocht
a dhéanann salann don oighear.
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Uisce
Goirt

Tá an Mhuir Mharbh ‘marbh’ mar ní féidir le mórán rudaí maireachtáil
(survive) inti toisc go bhfuil sí chomh goirt sin. Tá sí 6 nó 7 n-uaire níos
goirte ná farraigí na hÉireann. Ach ní féidir an salann a fheiceáil inti mar go
bhfuil sé tuaslagtha inti.

Cé mhéad salainn is féidir leat a thuaslagadh in uisce?

PÍOPAÍ BRISTE

BUNÁBHAIR:
* Salann mín (table salt) 

* Uisce

* Crúiscín tomhais

* Taespúnóg

TREORACHA:
1. Tomhais 100ml uisce ón mbuacaire isteach sa chrúiscín.
2. Tuar cé mhéad taespúnóg salainn is féidir leat a thuaslagadh san uisce.
3. Cuir isteach taespúnóg amháin salainn agus corraigh é go mbíonn sé

tuaslagtha go hiomlán. (Ceist: conas a bheidh a fhios agat go bhfuil sé    
tuaslagtha go hiomlán?)

4. Cuir isteach spúnóga salainn, ceann ar cheann. Corraigh an t-uisce tar éis 
gach spúnóg salainn a chur isteach. Comhair na spúnóga salainn a 
chuireann tú isteach.

5. I gceann tamaill, tabharfaidh tú faoi deara nach dtuaslagfaidh an t-uisce a  
thuilleadh salainn. (Ceist: Conas a bheidh a fhios agat nach dtuaslagfaidh 
an t-uisce a thuilleadh salainn?)

6. Taifead cé mhéad spúnóg salainn a chuir tú isteach go dtí sin.

PLÉIGH:
An raibh mórán difríochta idir do thuar agus an toradh?

DÚSHLÁN BREISE:
Dá n-úsáidfeá uisce ón mbuacaire te, an bhfaighfeá an toradh céanna? Bain
triail as!

Léigh tú ar an gcéad leathanach go raibh a lán fadhbanna ag daoine le píopaí briste i
rith an gheimhridh. Shil an t-uisce amach astu agus rinne sé an-damáiste. Cén fáth ar
tharla sé seo?

BUNÁBHAIR:
* Buidéal beag plaisteach / coimeádán beag iógairt 

* Uisce

* Reoiteoir nó bosca oighir

TREORACHA:

1. Líon an buidéal go barr le huisce.

2. Fág an buidéal sa reoiteoir thar oíche.

3. Cad a tharlóidh don uisce? Tuar.

4. An chéad lá eile, féach ar an mbuidéal. An raibh an ceart agat?

PLÉIGH:
Nuair a bhíonn an aimsir an-fhuar ar fad, reonn an t-uisce sna píopaí mar a reoigh 
an t-uisce sa bhuidéal nuair a bhí sé sa reoiteoir. Ar thug tú faoi deara gur thóg an 
t-uisce níos mó spáis sa bhuidéal agus gur tháinig sé amach thar bharr an bhuidéil?
I bpíopaí an tí, tógann an t-uisce níos mó spáis freisin. Ach ní féidir leis teacht amach
ag an mbarr mar a rinne an t-uisce sa bhuidéal. Déanann sé iarracht, mar sin, brú
amach trí thaobhanna na bpíopaí. Ar an mbealach seo, scoilteann sé na píopaí.
Ní fadhb í seo nuair a bhíonn an t-uisce ina oighear, ach nuair a éiríonn an aimsir níos
teo agus go leánn an t-oighear, sileann an t-uisce amach trí na scoilteanna agus
déanann sé an-damáiste do na foirgnimh. Cruthaíonn sé ganntanais (shortages) uisce
i rith an gheimhridh freisin.

Fíor nó Bréagach – Freagraí

1.)Bréagach.Uaireanta,cuireann garraíodóirí salann in aice le plandaí mar
coinníonn sé amach na drúchtíní.2.)Fíor.3.)Fíor.4.)Bréagach.Tá thart ar 40
milliún billiún tona salainn in aigéin an domhain.5.)Fíor.6.)Bréagach.Cé go bhfuil
gá (need) le roinnt salainn i gcorp an duine,déanann an iomarca salainn dochar don
chorp.Deir dochtúirí go bhfuil 6g sa lá ceart go leor.7.)Bréagach.Tá thart ar 250g
i gcorp an duine.8.)Fíor.I dtíortha áirithe,glacann an fear agus an bhean
nuaphósta le harán agus le salann mar chomharthaí áidh.9.)Bréagach.Is beag
bídeach é an méid salainn atá i dtorthaí agus i nglasraí.10.)Fíor nó bréagach? Bain
triail as go bhfeicfidh tú!
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FÍOR nó BRÉAGACH 
Seo cúpla ceist ar shalann duit. An féidir leat iad a fhreagairt i gceart? Fíor Bréagach

1. Is breá le drúchtíní (slugs) salann.

2. Cheap mairnéalaigh fadó go raibh mí-ádh ag baint leis an bhfocal ‘salann’ nuair a bhí siad ar muir.

3. Fadó d’úsáid na hÉigiptigh salann chun mumaithe a chaomhnú.

4. Tá thart ar 40 tona salainn in aigéin an domhain.

5. Bíonn salann in ábhair phléascacha (explosives).

6. Is féidir leat an oiread salainn agus is mian leat a ithe – is bia sláintiúil é.

7. Tá thart ar 30g salainn i gcorp an duine.

8. Is comhartha áidh (luck) mhóir é salann ag bainis.

9. Tá a lán salainn i dtorthaí agus i nglasraí.

10. Má deir tú an focal ‘salann’ le duine, cuimleoidh sé a theanga dá bheola.

Blaisíní Biatacha

Ní fada uainn an tEarrach anois. Beidh sé in am dúinn síolta a chur sa chaoi go mbeidh bia
againn le hithe. Níl sé ródhéanach chun cur isteach ar dhúshlán fáis na mBlaisíní Biatacha.
Beidh prátaí, sútha talún, leitísí, cairéid agus tornapaí á bhfás agat. Is é 1 Feabhra an dáta
deirdh chun cur isteach air. Tuilleadh eolais le fáil ag www.incredibleedibles.ie

Blaisíní Biatacha
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